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Onderzoeksrapport 
 
ONDER EMBARGO tot 30 april 2015 
 
In opdracht van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) is onder 1100 respondenten een 
onderzoek gehouden. Dit onderzoeksrapport is een samenvatting van de belangrijkste resultaten.  
 
Het onderzoek is verricht onder twee verschillende doelgroepen, te weten: 
 
Groep A: respondenten die in de afgelopen 5 jaar een inbraak hebben meegemaakt in hun eigen woning 
Groep B:  respondenten die in de afgelopen 5 jaar een poging tot inbraak hebben meegemaakt in hun eigen 
woning 
 
 
Inbraak algemeen 
De leeftijdsgroep <30 jaar maakte in de afgelopen 5 jaar in verhouding tot oudere leeftijdsgroepen vaker 
een inbraak(poging) mee. 60 plussers maakten de minste inbraken/ inbraakpogingen mee.  
Mensen in de provincie Limburg werden het vaakst slachtoffer van een inbraak in hun woning, gevolgd 
door de provincies Noord-Brabant en Gelderland. De provincie waar mensen in de afgelopen 5 jaar het 
minst vaak slachtoffer werden van een inbraak is Friesland, gevolgd door Zeeland.  
 
In 61% van de gevallen was er niemand thuis om het moment van de inbraak- of inbraakpoging. In bijna 
40% van de gevallen dus wel! Van de mensen die aanwezig waren in huis ten tijde van de inbraak of 
inbraakpoging bevond bijna 70% (68%) zich in de slaapkamer. Hiermee kun je een aanname doen dat de 
inbraak ’s nachts plaatsvond. Bij één vijfde van de gevallen bevond iemand van de bewoners zich op dat 
moment in de woonkamer.  
 
Bijna driekwart (73%) van de inbraken vinden plaats wanneer mensen tot maximaal een halve dag (12 uur) 
van huis zijn. Bij 13% van de gevallen vond de inbraak plaats terwijl men ‘even’  weg was om bijvoorbeeld 
boodschappen te doen. 
 
In de meeste gevallen waren ramen en deuren dicht en vergrendeld ten tijde van de inbraak(poging). Bij 
een vijfde (20%) van de gevallen geeft men aan dat ramen en deuren wel dicht waren, maar niet 
vergrendeld of op slot. Bij 10% stonden één of meerdere ramen open, bij 5% stonden één of meerdere 
deuren open.  
 
Een vijfde (20%) van de respondenten had voordat de inbraak(poging) plaatsvond het PKVW in bezit. 80% 
had geen keurmerk. Inwoners van de provincie Utrecht hadden vóór de inbraak relatief het vaakst het 
PKVW keurmerk (33%), inwoners van de provincie Limburg hebben het minst vaak het PKVW keurmerk 
t.o.v. ander provincies (11%). 
 
Maatregelen na een inbraak 
Bijna 90% van de respondenten heeft maatregelen getroffen nádat er een inbraak/ inbraakpoging heeft 
plaatsgevonden. Anders gezegd: wanneer mensen eerder in actie waren gekomen, was hun veel leed 
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bespaard gebleven. Inwoners van de provincie Friesland namen relatief de minste maatregelen na een 
inbraak, inwoners van de provincie Flevoland ten opzichte van andere provincies juist het meest. 
 
De maatregelen die zij nemen variëren. Top 5 van meest genoemde maatregelen: 

1) Beter letten op het afsluiten van ramen en deuren (32%) 
2) Verlichting laten branden als het donker wordt, ook al ben ik niet thuis (30%) 
3) Betere sloten op deuren geplaatst (37%) 
4) Spullen beter/ vaker uit het zicht opbergen (24%) 
5) Betere sloten op ramen geplaatst (17%) 

 
Veiligheidsgevoel in huis voor en na een inbraak 
Men werd gevraagd op een schaal van 1 tot 10 aan te geven hoe goed zij dachten dat hun woning beveiligd 
was vóór de inbraak, hoe goed de woning uiteindelijk beveiligd bleek te zijn direct ná de inbraak, en hoe 
goed de woning op dit moment beveiligd is. Voor de mate waarin de woning beveiligd bleek te zijn vlak na 
de inbraak bedraagt het gemiddelde cijfer een 6,5 (voldoende). Het cijfer waarop de woning op dit moment 
is beveiligd bedraagt een 7,7 (goed). Een flinke verbetering. Ouderen (> 60 jaar) geven de mate waarop hun 
huis op dit moment beveiligd is zelfs een 8,3. Op provinciaal niveau geven inwoners van Zeeland en 
Flevoland het hoogste cijfer (8,0) als het gaat om de mate van beveiliging van hun huis op dit moment. 
 
Alhoewel mensen aangeven dat hun huis op dit moment beter beveiligd is, vóelen ze zich niet veiliger. 
Voordat er werd ingebroken gaf men zichzelf een cijfer voor het eigen veiligheidsgevoel in huis: gemiddeld 
een 7,9. Na de inbraak is deze echter gedaald naar een 6,7. Een beter beveiligd huis is dus geen garantie 
voor een veiliger gevoel, als er eenmaal is ingebroken! Waar vrouwen zich voor de inbraak iets veiliger in 
hun huis voelden dan mannen, voelen zij zich na een inbraak juist minder veilig dan mannen; vrouwen 
geven hun veiligheidsgevoel in huis na de inbraak een 6,4 tegenover mannen die hun veiligheidsgevoel dan 
een 6,9 geven. De leeftijdsgroepen 40-49 jaar en 60 plussers voelden zich voor de inbraak relatief het 
veiligst in hun huis: cijfer 8,2. Blijkbaar laten ouderen zich niet zo snel bang maken, na de inbraak geven ze 
hun veiligheidsgevoel nog steeds een 7,2. 
 
Inwoners van de provincie Friesland en Groningen voelden zich vóór de inbraak relatief het veiligst in hun 
woning (8,2). De Friezen blijven het meest nuchter ná een inbraak. Ten opzichte van andere provincies 
voelen zij zich met een cijfer 7,4 net iets veiliger in hun huis na een inbraak. De grootste angst na een 
inbraak zit erin bij inwoners van Zeeland en Noord-Holland die hun veiligheidsgevoel in huis ná het 
meemaken van een inbraak een 6,5 geven.  
 
Psychische en lichamelijke gevolgen van de woninginbraak 
Een kwart van de ondervraagden die een inbraak(poging) meemaakten ondervond hiervan geen psychische 
of lichamelijke gevolgen, driekwart van de ondervraagden dus wel! Top 5 van meest gehoorde klachten: 

1) Bij elk geluid(je) in huis wakker worden (40%) 
2) Onrustig slapen (38%) 
3) Het gevoel van veiligheid in huis kwijt zijn (35%) 
4) Schrikken van elk geluid(je) in huis (30%) 
5) Nerveus/ gespannen zijn (16%) 

 
Andere klachten die veel werden genoemd: verdrietig/ neerslachtig zijn, nare dromen/ nachtmerries 
hebben, snel boos of geïrriteerd raken, concentratieproblemen.  
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Opvallend is dat de klachten die mannen en vrouwen na een inbraak ervaren in sterkte verschillen. 
Vrouwen worden vaker dan mannen bij ieder geluid(je) in huis wakker: 46% van de vrouwen tegenover 
34% van de mannen. En vrouwen geven vaker dan mannen aan dat zij onrustiger slapen: 44% van de 
vrouwen tegenover 33% van de mannen. 
Algemeen: Vrouwen geven vaker dan mannen aan last te hebben van de genoemde klachten.  
De enige klachten die hier een uitzondering op vormen zijn concentratieproblemen. Mannen ervaren die 
net iets vaker dan vrouwen na een inbraak. En mannen ervaren vaker dan vrouwen gevoelens van boosheid 
en irritatie na een inbraak.  
 
De leeftijdsgroep 60+ heeft relatief gezien de minste last van de gevolgen een inbraak, 35% van hen geeft 
zelfs aan helemaal geen gevolgen van de inbraak te hebben ondervonden. Ze voelen zich wel in vergelijking 
met andere leeftijdsgroepen vaker verdrietig of neerslachtig na een inbraak en voelen zich na een inbraak 
vaker nerveus of gespannen.  
 
In Flevoland houdt een inbraak mensen flink wakker. Van de inwoners in Flevoland kan 41% na een inbraak 
niet goed in slaap komen en 60% slaapt daarna onrustig. 62% van de Flevolanders wordt wakker bij elk 
geluid(je) in huis! In de provincies Groningen en Zeeland lopen de meeste mensen na een inbraak rond met 
concentratieproblemen (12%). Zeeland kent ook de meeste mensen (22%) die na een inbraak gevoelens 
van verdriet of neerslachtigheid ervaren. In Limburg en Zuid-Holland lopen in vergelijking met andere 
provincies meer mensen na een inbraak rond die nerveus of gespannen zijn (19%). Meest boos of 
geïrriteerd na een inbraak zijn inwoners van Overijssel (16%). Utrechters (43%) zijn het meest van alle 
provincies na een inbraak het gevoel van veiligheid in hun huis kwijt. In Friesland heeft men het minst last 
van de gevolgen van een inbraak. Bijna de helft van de Friezen (47%) geeft aan dat de inbraak geen 
psychische of lichamelijke gevolgen voor hen had. Psychische en lichamelijke gevolgen zijn het grootst in de 
provincie Flevoland.  
 
Alle klachten komen in net iets mindere mate voor bij mensen die een inbraakpoging meemaakten en dus 
geen daadwerkelijke inbraak. Echter, de verschillen zijn zo minimaal dat het effect van een poging als even 
impactvol kan worden gezien.  
 
Duur van de psychische/ lichamelijke klachten 
60% verwacht een maand tot een half jaar last te houden van de gevolgen. Bijna 40% verwacht een jaar tot 
langer last te houden van klachten. Waarvan 20% zelfs denkt dat de klachten voor altijd effect zullen 
hebben: vrouwen iets vaker dan mannen, 60-plussers vaker (29%) dan jongere generaties. Friezen vaker 
dan andere provincies (34%). 
 
Maatregelen die men treft tijdens vakantie/ weekendje weg 
De top 5 van meest genoemde maatregelen die men treft om hun woning tegen inbraak te beveiligen 
tijdens een weekendje weg, week weg of langer dan een week weg.  

1) Alle ramen en deuren goed afsluiten (80%) 
2) Buren vragen of ze een oogje in het zeil willen houden (57%) 
3) Tijdschakelaars op alle lampen plaatsen om ’s avonds een bewoonde indruk te geven (44%) 
4) De post en kranten niet zichtbaar laten liggen van buitenaf (weg laten halen of raam afplakken) 

(35%) 
5) Juwelen en andere kostbaarheden uit het zicht opbergen (35%) 
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Vooral de jongere generatie (< 30 jaar) zijn in verhouding tot andere leeftijdsgroepen slordiger als het gaat 
om het afsluiten van deuren en ramen. Het slechts beveiligd zijn de woningen van de leeftijdsgroep tot 30 
jaar (< 30). Ouderen (> 60) zijn duidelijk voorzichtiger dan de jongere generaties. Zij nemen meer 
maatregelen. Bijvoorbeeld de krant/ post laten weghalen, buren vragen een oogje in het zeil te houden.  
 
Vrouwen zijn alerter dan mannen bij het opbergen van juwelen en andere kostbaarheden (40% vrouwen 
tegenover 30% mannen). Zij vragen ook eerder dan mannen of de buren en oogje in het zeil willen houden, 
en laten de post door de buren weghalen.  
 
In de provincie Friesland is men eerder geneigd tijden afwezigheid de buren te vragen een oogje in het zeil 
te houden. 78% van de Friezen doet dit wanneer zij een weekendje weg gaan tegenover het landelijk 
gemiddelde van 57%. 
 
Beveiliging losstaand schuurtje  
Het gemiddelde cijfer dat men geeft voor de beveiliging van een losstaand schuurtje bij het huis is een 6. 
Hoewel een losstaand schuurtje over het algemeen dus slecht beveiligd is en daardoor makkelijk 
toegankelijk voor inbrekers staat er toch een gemiddelde waarde van €2.422,- aan eigendommen in het 
schuurtje. 
 
De meeste elektrische fietsen staan in schuurtje in Zeeland: 20% t.o.v. landelijk gem. 13%. De meeste BBQ’s 
en buitenkeukens staan in schuurtjes van Groningen: 48% t.o.v. landelijk gem. 33% In Drenthe staan de 
meeste grasmaaiers: 59% t.o.v. landelijk gem. 34% 
 
Gemiddelde uitgaven huisdecoratie en beveiliging 
Wanneer je een inbraak of inbraakpoging hebt meegemaakt kan dit een enorme afbreuk doen aan je 
woongenot. Daarom vroegen we welk bedrag mensen in de afgelopen 5 jaar hebben uitgegeven aan de 
inrichting en decoratie van hun woning, en welk bedrag zij in dezelfde periode uitgaven aan beveiliging van 
hun huis. In hoeverre staat dit met elkaar in verhouding? 
Gem. uitgaven aan inrichting en decoratie: €5385,- 
Gem. uitgaven aan inbraakwering en preventie in en om het huis: €613,- 
 
75% geeft minder dan €100,- per jaar uit aan beveiliging van het huis 
50% geeft niet meer dan €40,- per jaar uit aan beveiliging 
25% geeft minder dan €6,- per jaar uit aan beveiliging 
 
Verstoppen van de reservesleutel 
Van de ondervraagden verstopt 30% van de mensen bij afwezigheid een reservesleutel buitenshuis voor 
bekenden als gezins- of familieleden of buren. Ouderen zijn hiermee beduidend voorzichtiger dan jongeren. 
44% van de respondenten jonger dan 30 jaar verstopt de sleutel buitenshuis tegenover slechts 18% van de 
60-plussers. In de provincie Overijssel verstopt men de sleutel het vaakst buitenshuis (37%), in de provincie 
Flevoland het minst vaak (20%). Plekken waar men de sleutel verstopt: achter een steen in de tuin, onder 
een bloempot, bij de buren of bij familie, een gecertificeerd muurkluisje, in de plantenbak, in een rand van 
een buitenmeubel, in een vogelhuisje, in een ingegraven jampot, onder deurmat, in het konijnenhok, onder 
de gieter, ‘ik lijk op een steen’-kluisje, zelfs iemand die de sleutel begraaft in een plantsoen 600 meter van 
het huis! 
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Verdedigingsmiddel in huis 
Bijna de helft van de ondervraagden (46%) heeft een ‘verdedigingsmiddel’ in huis speciaal bedoeld voor het 
geval zij een inbreker tegen het lijf lopen. Een kwart (!) van de ondervraagden heeft een (honkbal)knuppel 
of iets anders waarmee je iemand een klap kunt toedienen in huis. Van de ondervraagden heeft 14% een 
mes voor dit doel in huis. 8% is in het bezit van pepperspray in huis voor het geval dat.. 
 
Mannen hebben vaker dan vrouwen een verdedigingsmiddel in huis, 53% van de mannen vs. 37% van de 
vrouwen. De leeftijdsgroep jonger dan 30 jaar heeft gemiddeld het vaakst een mes ter verdediging in huis, 
21% t.o.v. het landelijke gemiddelde 14%. Inwoners van Utrecht en Flevoland hebben ten opzichte van 
andere provincies het vaakst een (honkbal)knuppel in huis, in beide gevallen meer dan een derde van de 
inwoners. In de provincies Groningen en Friesland heeft ‘slechts’ 19% een (honkbal)knuppel of ander 
slagvoorwerp in huis. In Friesland heeft men wel het vaakst pepperspray bij de hand (14%). In de provincie 
Noord-Holland hebben inwoners relatief het vaakst een mes in huis ter verdediging (16%) tegenover slechts 
4% van de inwoners van Zeeland.  
 
 
Stellingen 

- 80% van de mensen die een inbraak (poging) heeft meegemaakt vindt dat de impact die een 
inbraak heeft op slachtoffers door veel mensen wordt onderschat.  

- Bijna de helft (!) van de mensen (46%) geeft aan dat als zij hadden geweten wat de impact van een 
inbraak(poging) is, zij veel eerder (extra) maatregelen hadden genomen om hun huis te beveiligen.  

- Ruim een derde (36%) van de ondervraagden denkt dat de kans groot is dat een inbreker zijn/ haar 
huis binnen enkele minuten kan binnenkomen. Groningers achten de kans het kleinst dat een 
inbreker binnen enkel minuten hun huis in kan komen (22%). Inwoners van Flevoland en Drenthe 
achten deze kans het grootst (beiden 46%) 

- 36% van de mensen denkt dat zij hun huis zo goed beveiligd hebben dat een inbreker het na een 
paar minuten voor gezien zal houden.  

- 65% van de ondervraagden gaat, wanneer zij ’s nachts een vreemd geluid horen, hier direct op af 
- Driekwart (75%) van de ondervraagden kijkt, wanneer er na 20.00 uur wordt aangebeld, eesrte wie 

er voor de deur staat alvorens de deur te openen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


